
 
 

Plan van aanpak Melanchthon Wilgenplaslaan heropening na de zomervakantie 2020. 

Uitvraag:  

MWL moet alle leerlingen onderwijs bieden met de inachtneming van de geldende 

protocollen/richtlijnen, op dit moment baseren wij ons op de volgende documenten: Protocol van de 

sociale partners: Volledig openen voortgezet onderwijs (opgesteld door AOb, CNV Onderwijs, FvOv 

en VO-raad, versie 19-8-2020), Q&A n.a.v. het protocol volledige heropening scholen (versie 19-8-

2020), beleidsnotities CVO intern .  

Visie 

Elke leerling een succesvolle start in de maatschappij! 

Melanchthon Wilgenplaslaan is een Rotterdamse VMBO school die leerlingen op maat bedient en 

gewoon goed onderwijs geeft.  

In vier jaar tijd Ontdekken de leerlingen samen met hun ouders, klasgenoten, mentoren en alle 

docenten hun eigen route naar succes. De leerlingen Ontwikkelen zich op een toekomstig leven als 

werknemer, ondernemer en burger in Rotterdam. Dat doen de leerlingen in een fijn modern gebouw 

waar een veilige sfeer heerst en ze iedere dag hun mentoren, docenten en 

vrienden/vriendinnen Ontmoeten. Naast alle lessen, toetsen en gesprekken zijn er voldoende 

mogelijkheden in de school om te Ontspannen en plezier te hebben. 

Melanchthon Wilgenplaslaan is een school waar leerlingen gezien worden, zich thuis voelen en er toe 

doen. Leerlingen behalen na vier jaar een mooi diploma én ontwikkelen zich op gebied van 

persoonsvorming. Op Melanchthon Wilgenplaslaan leer je voor het leven! 

 

Elke MWL-leerling na afronding van de schoolloopbaan op zijn of haar niveau: 

- heeft een persoonlijk toekomstperspectief 

- kan een onafhankelijk oordeel vormen 

- heeft lerend vermogen en kan reflecteren op het eigen leerproces 

- heeft zich creatief en inventief ontwikkeld 

- kan probleemoplossend denken/handelen en is zelfredzaam 

- is communicatief en sociaal vaardig vanuit een levensbeschouwelijke achtergrond en 

beschikt over maatschappij- en normbesef 

Kernwaarden 

De leerlingen en medewerkers zorgen er samen voor dat de school een plek is waar alle leerlingen 

kunnen leren, zich veilig voelen en tot bloei kunnen komen. Het uitgangspunt hiervoor zijn de 

gezamenlijke waarden en het toepassen van het gedrag dat bij deze waarden hoort. Voor 

Melanchthon Wilgenplaslaan betekent dit dat er wordt uitgaan van de kernwaarden: 

Vriendelijkheid 

Veiligheid 

Verantwoordelijkheid 

https://www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan/ontdek/
https://www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan/ontwikkel/
https://www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan/ontmoet/
https://www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan/ontspan/


 
MWL-les 

Op Melanchthon Wilgenplaslaan geven alle docenten les volgens een vast principe; de MWL-les. In 

alle lessen zorgen docenten ervoor dat de kernwaarden zijn gewaarborgd en een aantal vaste 

onderdelen altijd terugkomen: 

De docent ontvangt de leerlingen bij de deur en geeft iedereen een hand. 

Tijdens het eerste lesuur leest de docent (of leerling) voor uit de Oase. 

De docent start de les met een duidelijk lesdoel en programma op het scherm. 

De docent werkt met meerdere leskernen, geeft korte instructies, loopt rond, geeft complimenten en 

geeft daar waar nodig verlengde instructie. 

De docent evalueert de les met de leerlingen, bespreekt het te maken huiswerk en legt dit vast in 

SOMToday. 

De docent sluit de les af, groet de leerlingen en laat de leerlingen rustig naar de volgende les gaan. 

21e eeuwse vaardigheden & LOB  

Vanaf het eerste leerjaar ontdekken de leerlingen tijdens de praktijk- en talenturen wat ze leuk 

vinden, waar ze goed in zijn en welke vaardigheden ze verder kunnen ontwikkelen. De leerlingen 

gaan op zoek naar de route naar hun eigen succes. In deze zoektocht werken de leerlingen 

gedurende vier schooljaren aan 26 vaardigheden. Deze vaardigheden hebben hun oorsprong vanuit 

de 21st century skills, de competenties van het mbo, de examenprogramma’s en de 

loopbaancompetenties (van de VO-raad). In samenwerking met een coach leggen de leerlingen hun 

eigen ontwikkeling, bewijslast en hun MySkills vast in een digitaal loopbaandossier dat ze kunnen 

meenemen naar bijvoorbeeld het MBO.  

 

Uitwerking: 

In de aanpassingen op ons onderwijs per 20-21 willen wij net als in de afgelopen aangepaste situatie 

vooral dicht bij onszelf en onze visie blijven. Waarbij we vooral de ontwikkeling van de leerling goed 

blijven volgen binnen onze MySkills. Wij hebben dan ook 6 van de 26 vaardigheden een 

prominentere rol gegeven, omdat wij denken dat deze het verschil kunnen maken voor de leerlingen. 

Het betreft:  

6. Ik kom op tijd en meld me tijdig af 

7. Ik houd me aan gemaakte afspraken 

12. Initiatief tonen en pro-actief zijn 

14 Motivatie voor het werk hebben 

 

Deze vinden wij belangrijk voor de afgelopen periode. Zij spelen een aanvullende rol in leerlingen die 

een bespreekgeval zijn in de bevorderingsvergadering. Maar ook spelen deze 4 vaardigheden een rol 

in de eerste zes weken van het nieuwe jaar. Schoolbreed starten we hier mee, omdat we denken 

door dit naast de positieve gedragsverwachtingen hier omheen te creëren, de leerlingen een frisse 

en veilige start te bieden in 20-21.  

https://oasemedia.nl/oase-magazine/


 
In de uitwerking zullen we eerst uiteen moeten zetten van welke onderdelen we uit moeten gaan. 

Hieronder een opsomming van de verschillende onderdelen. 

1. Toepassing protocollen  

2. Rooster  

3. Looproutes  

4. Benodigdheden herijken 

5. Aanwezigheidsregistratie deze vervalt per 20-21, in zoverre, terug naar normaal 

6. Aanvulling IDU/bevorderingsnormen toevoegen stoplicht 

7. Akkoord MR aanvraag plan 20-21 

8. Jaaragenda rest 19-20 eerste deel 20-21 wanneer dat kan 

9. Thuisblijvers 

10. Bijlagen: aanpassen op wat nog nodig is 

I Referentiekaart Anderhalve Meter Onderwijs Medewerkers 

II Referentiekaart Anderhalve Meter Onderwijs Leerlingen 

III MySkills Back2School poster 

 

 

1. Toepassing protocollen 

 

De school maakt gebruik van de protocollen en richtlijnen van de VO-Raad. Er is onderscheid 

gemaakt tussen medewerkers en leerlingen. Vanuit Melanchthon is er een samenvatting 

gemaakt voor medewerkers, hier hebben wij ook een leerlingenversie van gemaakt. 

 

Medewerkers: Referentiekaart Anderhalve Meter Onderwijs Medewerkers (Bijlage I) 

Leerlingen: Referentiekaart Anderhalve Meter Onderwijs Leerlingen (Bijlage II) 

 

Leerlingen die in school een mondkapje willen dragen om de mogelijkheid tot  besmetting 

van anderen te beperken, mogen dit uiteraard doen. Let wel: een mondkapje afdoen moet  

op de juiste manier gebeuren (vanachter beide oren tegelijk en vervolgens in een zakje 

stoppen, daarna pas weg stoppen).  

 

2. Roosters 

 

Omdat we weer terug kunnen naar de situatie van het reguliere rooster willen we wel een 

aantal uitgangspunten meegeven: 

- Docenten verplaatsen zich zo min mogelijk tussen de pauzes 

- veel vanuit blokuren werken (afwisseling van werkvormen is hierin belangrijk) 

- docenten maken ook gebruik van de noodroutes, om zoveel mogelijk de 1,5 m. te  

              waarborgen. 

- er wordt gebruik gemaakt van meerdere ingangen. Hoofdingang en pleiningangen  

              (aula en praktijkdomein). 

    

 



 
 

3. Looproutes 

 

We hanteren vanaf 20/21 wel de aangegeven 1,5 m. voor personeel onderling en personeel 

naar leerlingen. Alle leerlingen komen via de hierboven aangegeven ingangen binnen. Op de 

vloer door de school liggen pijlen voor de looprichtingen en zijn er met tape vakken waar een 

1,5m zone is gecreëerd voor medewerkers.     

Pauzes:  

 

- In de aula komen zones voor docenten om 1,5 m te bewaken:   

 Op het podium  

 Klapdeuren lj 1&2  

 Klapdeuren lj 3&4  

 Deuren buiten  

- docenten die les hebben moeten ruim op tijd naar het lokaal 

bewegen om  de drukte te vermijden. 

4. Benodigdheden 

 

Om de juiste benodigdheden volgens de protocollen op orde te hebben, is er een 

(gedeeltelijke) samenwerking met SSO HuFa geweest. Zij hebben een aantal zaken 

uitgewerkt en zich beschikbaar gesteld om een en ander uit te zoeken. 

 

 In de lesgeefruimtes en openbare gedeelde ruimtes zijn vakken gemaakt d.m.v.  
              stickers, waaruit moet blijken dat leerlingen niet verder mogen, om tot de docent de 
              1,5 m. afstand te kunnen bewaken.      
 Wanneer de desinfecterende spray op is, zal dit opgevolgd worden door . 
 Handenontsmettingsmiddel, papieren doeken, vuilnisbakken voor ieder lokaal  
 Ontsmettingsspray en ontsmettingsdoekjes, voor tafels na gebruik in ieder lokaal  
 

 

5. Aanwezigheidsregistratie 

 

Omdat we weer terug gaan naar de oude roosters kunnen we weer terug naar de oude vorm 

van aanwezigheidsregistratie (zie personeelsgids). Leerlingen die in quarantaine zitten 

vanwege de zomervakantie naar een land waar code oranje of rood gold, wordt dit door de 

mentor aan de receptie doorgegeven en in Som genoteerd. Voorlopig melden we deze 

leerlingen binnen Som “op verlof”. 

 

 

 



 
  

6. Aanvulling IDU/bevorderingsnormen 

Naar aanleiding van de situatie rondom corona is er een aanvulling op de 

bevorderingsnormen zoals deze vermeld staan in het document ‘IDU Melanchthon 

Wilgenplaslaan’.  

 

Op onderstaande vaardigheden worden de leerlingen aanvullend beoordeeld: 

 Initiatief tonen en proactief zijn: de leerling communiceert tijdig met de docent en denkt 

mee 

 Motivatie voor het werk: de leerling stelt vragen in de lessen en levert het werk in bij de 

docent 

 Op tijd komen en tijdig afmelden: de leerling is op tijd in de online les en meldt zich af bij de 

docent 

 Houden aan afspraken: de leerling houdt zich in de online les aan de afspraken van de docent  

Deze beoordeling wordt meegewogen in de beslissing of een leerling doubleert of wordt 

bevorderd naar het volgende leerjaar.  

Zomerschool 

De zomerschool wordt ingezet om verschillende redenen: 

1. Achterstanden op vakken wegwerken 

2. Na besluit van de rapportvergadering het cijfer voor een vak verbeteren ongeacht of de 

leerling wel of niet bevorderd is 

3. Niet gemaakte toetsen/ opdrachten en/of gemiste lessen voor vakken inhalen 

4. De bovenstaande vaardigheden die onvoldoende beoordeeld zijn, worden tijdens de 

zomerschool doorontwikkeld. 

Er wordt gemeten met een stoplicht: 

- Groen: Maximaal 3 onvoldoende punten, voldaan is aan alle toetsen en opdrachten v

 volgens het PT(A) en de MySkills op groen of oranje. 

-  Oranje: Bij 4 onvoldoende punten of 2 onvoldoende punten bij Nederlands en/of 

      Engels, niet is voldaan aan alle toetsen en opdrachten volgens het PT(A) of 

  de MySkills op rood en oranje.  

- Rood: Bij 5 onvoldoende punten of wanneer niet is voldaan aan alle toetsen en 

  opdrachten volgens PT(A) of de MySkills op rood.  

 

Een leerling is bevorderd van 1 BBL naar 2 BBL als hij/zij: 

 Maximaal 3 onvoldoende punten heeft. 

 Maximaal 1 onvoldoende punt heeft bij Nederlands of Engels. 

 Alle toetsen en opdrachten volgens PT heeft ingeleverd of gemaakt. 



 
 

Een leerling is bevorderd van 1 KBL naar 2 KBL als hij/zij: 

 Maximaal 3 onvoldoende punten heeft. 

 Maximaal 1 onvoldoende punt heeft bij Nederlands, Engels of wiskunde. 

 Alle toetsen en opdrachten volgens PT heeft ingeleverd of gemaakt. 

Een leerling is bevorderd van 1 GL naar 2 GL als hij/zij: 

 Maximaal 3 onvoldoende punten heeft. 

 Maximaal 1 onvoldoende punt heeft bij Nederlands, Engels of wiskunde. 

 Alle toetsen en opdrachten volgens PT heeft ingeleverd of gemaakt. 

Een leerling is bevorderd van 2 BBL naar 3 BBL en van 2 KBL naar 3 KBL als hij/zij: 

 Maximaal 3 onvoldoende punten heeft. (maximaal 4 indien wiskunde niet in het 

pakket zit en wiskunde meer dan 1 tekortpunt heeft) 

 Maximaal 1 onvoldoende heeft bij Nederlands, Engels of wiskunde. 

 Bij profielkeuze Economie & Ondernemen: economie moet voldoende zijn. 

 Bij profielkeuze Zorg & Welzijn: biologie moet voldoende zijn. 

 Alle toetsen en opdrachten volgens PT heeft ingeleverd of gemaakt. 

Een leerling is bevorderd van 2 GL naar 3GL als hij/zij: 

 Maximaal 3 onvoldoende punten heeft. 

 Maximaal 1 onvoldoende heeft bij de AVO vakken uit het examenpakket. (voor 

Maatschappijkunde geldt M&M) 

 Alle toetsen en opdrachten volgens PT heeft ingeleverd of gemaakt. 

Een leerling is bevorderd van 3 BBL naar 4 BBL, van 3 KBL naar 4 KBL en van 3 GL naar 4 GL 

als hij/zij: 

 Maximaal 2 onvoldoende punten heeft inclusief maatschappijleer, mits bij 2 onvoldoende 

punten er 1 vak afgerond een 7 of hoger is. 

 Alle toetsen en opdrachten volgens PT(A) heeft ingeleverd of gemaakt. 

 

Daarbij moet(en): 

 Kunstvakken 1 en BO minimaal voldoende zijn; 

 de handelingsdelen van het 3e leerjaar voldoende zijn afgerond; 

 het examendossier van leerjaar 3 compleet zijn. 

De rapportvergadering kan altijd bepalen of een leerling een bespreekgeval is. Andere 

bevindingen kunnen hierin worden meegenomen. 

Extra vakken en duimvakken in de GL: 

 leerlingen in de GL sector E&O volgen in leerjaar 3 de extra vakken biologie en 

maatschappijkunde. Deze vakken kunnen bij een voldoende beoordeling mee genomen 

worden naar leerjaar 4 als extra examenvakken en tellen dan dus mee in de 



 
bevorderingsregel. Bij onvoldoende mag de leerling eind leerjaar 3 een van deze vakken 

laten vallen, het vak wordt dan buiten de bevorderingsregel gelaten. Wanneer alle vakken bij 

voldoende meegaan, kan een leerling in aanmerking komen voor een TL diploma. 

 Leerlingen in de GL sector Z&W volgen in leerjaar 3 het extra vak economie. Dit vak kan bij 

een voldoende beoordeling mee genomen worden naar leerjaar 4 als extra examenvak en 

telt dan dus mee in de bevorderingsregel. Bij onvoldoende mag de leerling eind leerjaar 3 

economie laten vallen, het vak wordt dan buiten de bevorderingsregel gelaten. Wanneer alle 

vakken bij voldoende meegaan, kan een leerling in aanmerking komen voor een TL diploma.  

 

De rapportvergadering kan altijd bepalen of een leerling een bespreekgeval is. Andere 

bevindingen kunnen hierin worden meegenomen.  

 

7. Akkoord MR Personeelsgeleding en oudergeleding 
 
De (P)MR en oudergeleding zullen akkoord moeten gegeven op dit plan van aanpak via de 
mail. Voor de vakantie is dit gebeurd, maar er zijn nu aanpassingen n.a.v. de ontwikkelingen. 
een nieuw akkoord is afgegeven op: 29-8-2020 

De leerlingenraad zal ook betrokken worden door een bijeenkomst met V. Wolsheimer.   
 

8. Jaaragenda start schooljaar  2020-2021 

 

24-8-2020 start zomerschool 

26-8-2020 start VMT en OOP 

28-8-2020 kennismaking nieuwe docenten en einde zomerschool 

31-8-2020 leerlingen VRIJ. Startdag docenten 

1-9-2020 MOL gesprekken 

2-9-2020 MOL gesprekken 

3-9-2020 schoolfotograaf, introductieprogramma lj1-4 

4-9-2020 introductieprogramma lj1-4 
7-9-2020 Start lessen volgens rooster 
 

9. Thuisblijvers 

 

Leerlingen die niet naar school komen vanwege risicogroep of andere reden omtrent corona, 

zal iedere les via teams door ‘buddy’ ingebeld worden. De buddy is een vaste leerling die dit 

doet, in overleg met de ouders en de mentor wordt dit geregeld. De mentor heeft wekelijks 

meerdere contactmomenten voor welbevinden, schoolontwikkeling en gezondheid.   

 

Door de huidige situatie zou het ook kunnen zijn dat een docent vanuit huis lesgeeft en een 

andere docent/onderwijsassistent in het lokaal aanwezig is om dit te faciliteren. Wanneer 

zo’n situatie zich voordoet zal de directie de leerlingen en ouders op de hoogte stellen. 

 

 

 



 
Bijlage I Referentiekaart Anderhalve Meter Onderwijs Medewerkers 
Les-check vooraf 

 Check of je naar school mag komen. Redenen waarom je niet naar school mag komen staan 

op de achterkant van deze kaart, 

 Houd altijd minimaal 1,5 m afstand, 

 Was/ontsmet je handen vaak, maar in ieder geval: bij binnenkomst lokaal, voor en na de 

pauze en na toiletbezoek, 

 Geen handen schudden, 

 Hoesten en niezen in de elleboog, 

 Probeer van je gezicht af te blijven.  

Les-check vooraf 
 Werk vooral uit de boeken en in werkboeken/schriften, eventueel op de laptops. Stencils 

vermijden. 

 Alleen de docenten verplaatsen zich van lokaal naar lokaal. Zorg dus dat je alles wat je voor 

de les nodig hebt bij je hebt! 

Bij aankomst op school 
 Houd je aan de aangegeven looproutes op school. 

 Laat deuren zo veel mogelijk open zodat ze niet aangeraakt hoeven te worden.  

Bij binnenkomst in het lokaal 
 Check of papieren zakdoekjes en desinfecterende gel/spray aanwezig zijn. Zo niet, doorgeven 

aan Marius.  

 Check of een prullenbak aanwezig is en of die niet (te) vol is. Als deze te vol is, doorgeven aan 

Marius 

 Reinig je handen met de desinfecterende gel. 

 Als het kan (weer, geluid, tocht), zet dan een raam open. 

Tijdens de les 
 Zijn er leerlingen die de les vanaf thuis volgen? Vergeet ze niet en neem de tijd ze speciaal te 

begroeten (in principe niet op MWL!).  

 Als leermiddelen door meerdere leerlingen worden gebruikt, zorg dan dat deze tussendoor 

worden gereinigd.  

 Als het kan (weer, geluid, tocht), zet dan een raam open. 

 Probeer zo min mogelijk door het lokaal te lopen.  

Einde van de les 
 Zijn er leerlingen die de les vanaf thuis volgen? Vergeet niet afscheid van ze te nemen. 

Misschien zijn er nog wat vragen in de chat? (in principe niet op MWL!) 

 Reinig je bureau en wat je verder zoal hebt aangeraakt. 

 Is het de laatste les van de klas? Laat de leerlingen hetzelfde doen.  



 
 Zorg ervoor dat de leerlingen het lokaal gecontroleerd verlaten: degenen die het dichtst bij de 

deur zitten gaan het eerste, die die het verst af zitten als laatste.  

 Als het kan (weer, geluid, tocht), zet dan een raam open. 

Wanneer niet naar school? 
Wat is er aan de hand? Wat moet je doen? 

 je hebt last van neusverkoudheid of 

 je moet hoesten of 

 je ademt moeilijk of bent benauwd, 

 je hebt koorts (38°C of hoger). 
 

Je blijft minimaal 8 dagen thuis: je mag pas 
weer naar school als je na 7 dagen 24 uur 
achter elkaar geen klachten hebt gehad.  
 

 iemand in je huishouden heeft koorts 
(38°C of hoger) of is benauwd.  

 

Je blijft thuis tot alle leden van je huishouden 
24 uur geen klachten hebben gehad. 
 

 je bent getest voor COVID-19 en hebt een 
positieve uitslag. 
 

Je blijft thuis tot je hersteld bent en 
toestemming van de huisarts hebt om weer 
naar school te komen.  

 iemand in je huishouden is getest voor 
COVID-19 en heeft een positieve uitslag. 
 

Je blijft thuis tot die persoon 24 uur 
klachtenvrij is en blijft dan nog 14 extra 
dagen thuis. 

 

In overleg met de directie neem je contact op met de ARBO-arts van Melanchthon: Nel Sluijk, via 

Zorg van de Zaak | Werk, Arbo & Gezondheid, 088 – 0088915.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bijlage II Referentiekaart Anderhalve Meter Onderwijs Leerlingen 

Het belangrijkste 
 Check of je naar school mag komen. Redenen waarom je niet naar school mag komen staan 

op de achterkant van deze kaart, 

 Houd altijd minimaal 1,5 m afstand, 

 Was/ontsmet je handen vaak, maar in ieder geval: bij binnenkomst lokaal en na toiletbezoek, 

 Geen handen schudden, 

 Hoesten en niezen in de elleboog, 

 Probeer van aan je gezicht af te blijven.  

Les-check vooraf 
 Zorg dat je niet te veel hoeft uit te delen in de les. 

 Alleen de docenten verplaatsen zich, zorg dat je dus alles voor je lesdag bij je hebt. 

 Alle materialen voor de lessen die je volgt, moeten mee. Ook een opgeladen laptop/tablet 

wanneer je rekenen hebt. 

Bij aankomst op school 
 Houd je aan de aangegeven looproutes op school. 

 Laat deuren zo veel mogelijk open zodat ze niet aangeraakt hoeven te worden.  

Bij binnenkomst in het lokaal 
 Reinig je handen met de desinfecterende gel. 

 Plaats nemen op de vaste plek voor jou (zie sticker op de tafel). 

 De mobiele telefoon is uitgeschakeld en in de tas. 

Tijdens de les 
 Blijf je altijd op je plaats zitten, totdat de docent anders aangeeft.  

 Gelden ook altijd nog de gewone schoolregels. 

 Uitzondering op de regels is dat er gegeten en gedronken mag worden in de lokalen. 

hierbij gaan wij er vanuit dat dit gezonde voedingsmiddelen zijn en bijv. water te drinken. 

Ongezond eten mag de school nog steeds niet in. 

Einde van de lesdag 
 Reinig je bureau en wat je verder zoal hebt aangeraakt. 

 Volg de instructies van de docent om het lokaal gecontroleerd te verlaten: degenen die het 

dichtst bij de deur zitten gaan het eerste, die die het verst af zitten als laatste, de docent geeft 

aan welke uitgang je gebruikt.  

 



 

Wanneer niet naar school? 
Wat is er aan de hand? Wat moet je doen? 

 je hebt last van neusverkoudheid of 

 je moet hoesten of 

 je ademt moeilijk of bent benauwd, 

 je hebt koorts (38°C of hoger). 
 

Je blijft minimaal 8 dagen thuis: je mag pas 
weer naar school als je na 7 dagen 24 uur 
achter elkaar geen klachten hebt gehad.  
 

 iemand in je huishouden heeft koorts (38°C 
of hoger) of is benauwd.  

 

Je blijft thuis tot alle leden van je 
huishouden 24 uur geen klachten hebben 
gehad. 
 

 je bent getest voor COVID-19 en hebt een 
positieve uitslag. 
 

Je blijft thuis tot je 14 dagen klachtenvrij 
bent. 

 iemand in je huishouden is getest voor 
COVID-19 en heeft een positieve uitslag. 
 

Je blijft thuis tot die persoon 24 uur 
klachtenvrij is en blijft dan nog 14 extra 
dagen thuis. 

 
In alle gevallen neem je contact op met je huisarts en melden je ouders je ziek via: 010-4183660  

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Bijlage III Back2school MySkills poster 

 
MWLTeam/bestanden/MySkills/MySkillsposters 


